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Deadline for næste nummer er den 
4. september kl. 12. 
Bladet forventes omdelt ca. 10 dage 
efter deadline. 
Følgende deadlines: 
Den 24. september 
  OBS: Forventes omdelt 12. oktober 
Den   6. november 

Sep.   2.. BlomstervennerneSep.   2.. BlomstervennerneSep.   2.. BlomstervennerneSep.   2.. Blomstervennerne    
        ----       3. Seniorklubben       3. Seniorklubben       3. Seniorklubben       3. Seniorklubben    
        ----     24. Øl&Vinlavet     24. Øl&Vinlavet     24. Øl&Vinlavet     24. Øl&Vinlavet    
        ----     27. Billardklubben     27. Billardklubben     27. Billardklubben     27. Billardklubben    
Okt.    1. SeniorklubbenOkt.    1. SeniorklubbenOkt.    1. SeniorklubbenOkt.    1. Seniorklubben    
        ----        7. Blomstervennerne        7. Blomstervennerne        7. Blomstervennerne        7. Blomstervennerne    
        ----      24. Vælgermøde      24. Vælgermøde      24. Vælgermøde      24. Vælgermøde    
        ----      26. Gourmetklubben      26. Gourmetklubben      26. Gourmetklubben      26. Gourmetklubben    
Nov.    3. BANKONov.    3. BANKONov.    3. BANKONov.    3. BANKO    
        ----        4. Blomstervennerne        4. Blomstervennerne        4. Blomstervennerne        4. Blomstervennerne    
        ----        5. Seniorklubben        5. Seniorklubben        5. Seniorklubben        5. Seniorklubben    
                Øl&vinlavet                Øl&vinlavet                Øl&vinlavet                Øl&vinlavet    
        ----        7. Ældreidræt        7. Ældreidræt        7. Ældreidræt        7. Ældreidræt    
        ----       15. Billardklubben       15. Billardklubben       15. Billardklubben       15. Billardklubben    
        ----       16. Sportsklubben       16. Sportsklubben       16. Sportsklubben       16. Sportsklubben    
        ----   23/24 Blomstervennernes   23/24 Blomstervennernes   23/24 Blomstervennernes   23/24 Blomstervennernes    
                  JULESTUE                  JULESTUE                  JULESTUE                  JULESTUE    

BEBOERANNONCE 

 

Mit Braun gaskrøllejern er 
gået i stykker, så jeg har 
derfor 4 stk. gaspatroner, 
som jeg ikke får anvendel-
se for. Det drejer sig om de 
små grønne patroner. 
De kan ombyttes med en 
flaske god rødvin. 
 
Lone Tegner 
4497 5943 

EGEBJERG FÆLLESHUSEGEBJERG FÆLLESHUSEGEBJERG FÆLLESHUSEGEBJERG FÆLLESHUS    

Priser for leje af Egebjerg Fælleshus 
gældende fra 1. september 2011. 
Én hverdag            kr.   700 
Fredag                     kr. 1050 
Lørdag                    kr. 1750 
Søndag                           kr. 1750 
En weekend bestående af: 
fredag/lørdag                  kr. 2400 
lørdag/søndag           kr. 2800 
fredag/lørdag/søndag  kr. 3400 
 
Der er trådløs netadgang i    Fælles-
huset for medlemmer af tilknyttede 
foreninger, og password udleveres i 
baren eller af den tilsynsførende. 
Reservation af Fælleshuset kan ske 
mellem kl. 20 og 21, når der er 
TORSDAGSTRÆF. 
 
PS. Husk at medbringe 150 kr. til 
betaling af reservationsgebyr 
"Der lejes ikke ud til ungdomsfester" 

se mere på 
www.egebjergfaelleshus.dk. 

SEN SOLOPGANG 
Augustfornemmelse 

 
Nu løfter solen af senge 
sildigt sin søvnige krop. 
Nu kan vi sove længe 
og dog komme tidligt op. 

      GRUK 

 

Annoncepriser     (OBS beboerannoncer er gratis!) 
Højde             x          Bredde               Pris                  Farvetillæg 
42,5   mm               60 mm               95 kr.            30 kr. 
42,5   mm             124 mm              180 kr.            50 kr. 
88      mm               60 mm              180 kr.                  50 kr. 
88      mm             124 mm              320 kr.           100 kr. 
58      mm                188 mm              320 kr.           100 kr. 
133,5 mm             188 mm              480 kr.           150 kr. 
270    mm               188 mm              650 kr.                 200 kr. 

har åbnet dørene igen efter sommerpausen 
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Nyt fra Fælleshuset 

 
Igennem de sidste måneder har vi desværre opdaget, at nogle udlejninger har været til ungdomsfester. Det 
er sket, fordi lejer på lejekontrakten har skrevet familiefest og ikke f.eks. 18 års fødselsdag.  
 

Vi gør opmærksom på, at vi ikke lejer ud til ungdomsfester under nogen form. 
 

Hvis nogen uretmæssigt har lejet lokalerne under falske forudsætninger, og det viser sig, at det er til ung-
domsfest, vil vi tillade os at stoppe festen, og alle pengene er spildt. 
 
Årsagen er både, at vi ikke ønsker klager fra naboerne over høj musik og støj fra parkeringspladsen, og at 
vi gerne vil passe på vores inventar. 
 
Vi har haft flere skader på lamperne og gør opmærksom på, at det ikke er tilladt at flytte rundt på lamper-
ne. 
 
På Egebjerg Fælleshus’ vegne 
 
Jan Tegner 
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VM i vinduespo
lering  

 
Endelig fik vi tag

et os sammen til
 at bestille en pro

fessionel vindues
pudser til at pud

se vore 

vinduer både ind
e og udendørs. V

i har aldrig selv v
æret så gode til 

det. Vi blev fra 

flere sider anbef
alet at kontakte M

V Vinduespolerin
g Aps i Køge, hv

ilket vi så gjorde
. 

Den 17. juni fik v
i en SMS, hvor d

e meddelte os, a
t vinduespudsere

n ville komme næ
ste 

dag den 18. juni 
mellem klokken 

11 og 13. Dette p
assede os fint, fo

r da var vi alligev
el hjem-

me hele dagen 

Den pågældende
 dag var det fint v

ejr, så vi var båd
e inde og i vor lil

le have og med a
lle dø-

rene åbne. Kare
n havde naturligv

is ryddet alle vind
ueskarmene tidli

gt på formiddage
n. 

Vi ventede tålmo
digt på vinduesp

udseren, men tid
en gik, og der ko

m ingen vindues
pudser. 

Da klokken blev 
14.00, ringede vi

 til firmaet for at 
høre, hvor vindu

espudseren blev
 af. 

Det kunne man i
kke lige svare på

, men vi ville bliv
e ringet op snare

st. Kort tid sener
e bliver 

vi kontaktet med
 den besked, at 

vinduespudseren
 havde da været

 hos os kl. 11.15
, men 

ikke truffet nogen
 hjemme og havd

e derfor kun pud
set vinduerne ud

vendigt og lagt s
it visit-

kort i postkassen
. Med fortsat forb

indelse i telefone
n til firmaet gik je

g til postkassen f
or 

se efter et visitko
rt – der var intet v

isitkort, og jeg ku
nne da også fort

ælle, at vinduern
e var 

lige så beskidte,
 som de var dage

n før! Kontorassi
stenten ville und

ersøge det endn
u en-

gang og lovede a
t ringe tilbage. D

er skete intet. Vi 
ringede så igen c

a. kl. 15.00 for a
t høre 

nyt – men der va
r intet nyt – men 

de lovede at ring
e tilbage, når sag

en var undersøg
t. 

Der blev ikke rin
get tilbage, så kl.

 15.50 ringede v
i igen og fik det s

var, at vinduespu
dseren 

selv ville ringe tid
ligt næste morge

n til os. 

Der var ingen, de
r kontaktede os o

m formiddagen, 
så vi sendte i ste

det en mail om, 
at vi op-

sagde vores afta
le, og at vi naturl

igvis ikke ville be
tale en regning fo

r vinduespudsnin
g. 

Om eftermiddag
en ringede vindu

espudseren og m
eddelte, at han s

kam havde være
t hos 

os, men da der i
kke havde været

 nogen hjemme,
 havde han kun p

udset vinduerne 
udven-

digt og lagt sit vi
sitkort i postkass

en. 

Den 24. juni mod
tog vi en faktura 

på vinduespudsn
ing af vore udven

dige vinduer, da
 man 

stolede mere på
 vinduespudsere

n end på os og d
erfor ikke ville kr

editere beløbet!!
!!!! 

For at gøre en e
nde på denne his

torie om VM i vin
duespolering be

talte vi den lille r
egning 

under protest. D
øm selv dette VM

. 

 
Karen og Ole Be

ch 

 
P.S. Vi har orien

teret firmaet om,
 at vi ville skrive 

et indlæg i vort lo
kale blad om den

ne 

”pudsige” opleve
lse. 

Vi har fundet en 
ny og god vindue

spudser. 
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3. del 
 
Jeg er nu nået frem til 1986. Ved ge-
neralforsamlingen kom der 57 perso-
ner, der blev valgt 10 b-medlemmer 
og 8 suppleanter. Det var første gang 
vi så rubrikken ”formanden har or-

det”, indstiftet af Erik Hagen. Runde 
fødselsdage havde været nævnt i Bla-
det i et par år. Som noget helt nyt 
blev der arrangeret en Midsommer-

tur til Frederikssund Vikingespil, 
vistnok med egen madkurv og trans-
port. 
I 1987 blev bestyrelsen reduceret til 8 
b-medlemmer og 5 suppleanter, 50 
personer mødte op. 

I 1988 så vi første gang grønne forsi-
der (det så vi tre gange det år). Der 
var et spørgeskema i Bladet, hvad 
kunne læserne ønske sig i Bladet og i 
Egebjergklubben? 
Der kom ca. 100 til Banko. 
I 1989 var der 30 deltagere til Gene-
ralforsamlingen, den nedadgående 
spiral med deltagerantal blev bekræf-
tet for tredje gang. Jeg blev valgt ind 
i bestyrelsen. 
Efterlønspensionistklub afholdt mø-
de den 23. maj – seks personer del-
tog.  Der blev holdt vælgermøde med 
45 deltagere. 
I 1990 var jeg med til at lave et jule-
arrangement, hvor deltagerne forlods 
kunne bestille smørrebrød.  Efter 
spisningen blev der bl.a. digtet ved 
bordene, versene blev hængt op på 
store ark papir, og alle sang med – 
sangen blev optrykt i januarnummeret 
1991.  Happy hour blev indført i 

Torsdagsklubben, og vi sænkede pri-
serne med to kroner pr. genstand. 
I 1991 var der farvetryk på forsiden 
for første gang. Inde i Bladet var der 
OPRÅB fra Finn Jappe om, at vi 
manglede nye folk til bestyrelsen. 
Egebjerggård brændte den 11. ja-
nuar, det var trist for området. Der 
kom 79 børn til Fastelavn. Tilskud 
fra grundejerne blev sat op til kr. 
15,00 pr. parcel. 
I et bestyrelsesreferat fra august står 
der Sekretær og dermed Næstfor-

mand. 
Vi havde et Lucia-optog til Julehyg-
gen = 5 voksne mænd iklædt hvide 

underbukser, hvide undertrøjer og 
et gennemsigtigt rødt strutskørt. 
Vild jubel.   
Fortsættelse følger 
Lis Folke   

Egebjerggård efter branden 
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Midsommerfest  i  Egebjergklubben 
Sankt Hans aften var i år en søn-
dag, men alligevel var der et rigtig 
flot fremmøde, og vi var næsten 
50, der havde købt billetter og 
mødte op i Fælleshuset til en hyg-
gelig aften. 
Det var flot sommervejr, men des-
værre kom der en kraftig regnbyge, 
lige da vi skulle til at stege bøffer-
ne, og der måtte folk ud og stå med 
paraplyer over grillerne, så de ikke 
gik ud. Heldigvis varede regnen 
ikke så længe, og alle fik stegt bøf-
ferne i god ro og orden. Der var 
som sædvanlig lavet et flot salat-
bord, der var god omsætning i ba-
ren, snakken gik ved de festligt 
pyntede borde, og budgettet tegne-
de så godt, at festudvalget bød på 
gratis kaffe efter maden. 
Efter spisningen var der en del, der 
gik over til Fællesvirkets bål ved 
Teglværksøen, hvor vores nye 
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borgmester Jesper Würtzen holdt 
båltalen. Der var som sædvanlig 

orkester og underholdning, og især 
danseundervisningen var populær. 

Desværre havde regnbygen også 
haft indflydelse på Sankt Hans bå-
let, og der var store problemer med 
at få det til at brænde, men ellers 
var det som sædvanlig et godt ar-
rangement. 
Der var mange, der valgte at gå i 
Fælleshuset på vejen hjem, hvor 
snakken og hyggen fortsatte, og det 
blev meget sent, før baren kunne 
lukke. 
Finn Madsen 

 
 
 
 

 

TRÆK TIL 
Så enkelt er det. 

 

Med døren åben til morgenskæret, 
mens nattemørket blev blegt og blåt 
og solen steg over havegærdet 
og løvet glimtede morgenvådt, 
lå jeg og inddrak en morgenbrise 
og sammenmumlede en devise 
for alt det vejr som er værd at prise: 
Hvor er det dejligt at trække vejret, 
            når det er godt 
       GRUK 
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 PÆREMOSE HAVN, HVAD ER DET? 
BALLERUP BL

ADET tirsdag d
en 2. juli 2013 

Pæremose Havn, hvad er det? 
Det kom som en stor overraskelse, i 
hvert fald for mig, at der er noget, der 
hedder Pæremose Havn. Jeg synes 
selv, jeg er temmelig godt orienteret 
om, hvad der foregår i Egebjerg, så 
derfor kom det noget bag på mig, at 
der, efter hvad der kan læses i oven-
stående artikel i Ballerup Bladet, er 
planer om både det ene og det andet. 
Jeg er da sikker på, at Egebjergklub-
ben og alle andre foreninger vil støtte 

op om projektet, men hvorfor har vi 
ikke hørt det mindste? Hvis initiativ-
tagerne til Pæremose Havn forventer 
at blive taget godt imod, hvad man må 
formode, de gør, havde det vel været 
meget naturligt, at de havde kontaktet 
de eksisterende foreninger i Egebjerg. 
Brug Egebjergbladet til at kommuni-
kere med os, der bor her i forvejen! 
Jeg håber, denne opfordring vil blive 
opfattet i den rette ånd. 
Med venlig hilsen 
Erik Hagen (red.) 

På det lille billede ses Hans Chri-
stensen, mangeårig formand for 
grundejerforeningen Aagesdal, i fuld 
gang med rydning ved Pæremosen. 
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Postkasser i Egebjergområdet 
Det hænder, at jeg skal poste et brev i en lokal postkasse, og jeg har været lidt usikker på, hvornår postkasser-
ne tømmes. Følgende postkasseadresser er fundet på Nettet samt på min vej rundt i kvarteret. 
 
Egebjergvej 72 v/Egebjerg Grillen/Frisør  Dagligt mandag – lørdag minus søn- og helligdage 
Egebjergvang 1      Dagligt mandag – lørdag minus søn- og helligdage  
Sortemosevej 3      Dagligt mandag – lørdag minus søn- og helligdage 
Skovbovænget 75     Dagligt mandag – lørdag minus søn- og helligdage 
Tipperup Alle 67      Mandag – fredag kl. 18.30 + søndag kl. 18.00 
Egebjerg Bygade 37/Kiosken    Mandag – fredag kl. 18.30 + søndag kl. 18.00 + 
                frimærkesalg og afhentning af pakker i åbningstiden 
Egebjerg Bygade overfor Egely/Murene  Dagligt mandag – lørdag minus søn- og helligdage 
Hvor intet tidspunkt er nævnt, vil tømningen nok ske om formiddagen af det lokale postbud. 
                Lis Folke 

Dette er ikke en postkasse! 

Hvilken af de tre baner ville du vælge, hvis du skulle lige 
ud??        . . . . Forkert! 
Du skal bruge højresvingsbanen, hvis du skal lige ud! 
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12/6 2013 

Åbent brev til kommunalbestyrelsen i Ballerup kommune. 

 

Vedrørende nedgravning af elkabler 

På baggrund af flere storme med afbrydelse af elforsyningen var vi blevet lovet nedgravning af elkabler i perioden 

2008-12. Vi modtog den 18/4 2013 meddelelse fra Dong Energy om at arbejdet med nedgravning i vores område 

nu var på vej. Endelig skete der noget. Imidlertid var det med skuffelse og forbavselse at læse i meddelelsen fra 

DONG at kommunen har valgt at arbejdet ikke indebærer fjernelse af de gamle og meget slidte træmaster. Master-

ne med øverste og nederste ledning skal stadig tjene vores vejbelysning. 

Rationalet og den økonomiske vurdering for denne løsning efterlyses? 

Det æstetiske ved løsningen kan ikke diskuteres: træmasterne og ledningerne er grimme og forældede. Tilmed har 

den gamle gadebelysning et meget større strømforbrug end lys produceret med ny teknik (LED). Masterne vil sta-

dig udgøre et mål for kommende storme. Og vel, elforsyningen rammes ikke af evt stormskader, men udbedringen 

af skader, og faren ved væltede master vil jo ikke være væk. Løsningen ligner derfor en - her og nu - spare løs-

ning, mens perspektivet på sigt ved skader og med vedligehold må indebære en forøget driftsomkostning? 

Arbejdet i området er i gang og i nabokommunerne Furesø og Herlev, som begge ligger tæt på Kastebjergvej, ses 

det, at der til vejbelysningen opsættes pæne stålmaster. Hvorfor skal Ballerup på denne måde udstilles med en 

ikke pæn - her og nu - discount løsning? 

 

Med venlig hilsen 

Erik Lyck 

Kastebjergvej 38 

Ballerup 
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22/6 

Vedrørende nedgravning af elkabler 

Helle Hardø Tiedemann, fmd Teknik og Miljøudvalget, havde i bladet 19/6 debatindlæg, som svar på bl.a. mit 
læserbrev. Det havde været nemmere for bladets læsere at forholde sig til HHT’s svar, hvis bladet også havde 
trykt mit indlæg. Det er glædeligt af HHT’s svar, at konstatere, at der fortsat arbejdes med fornyelsen af gadebe-
lysningen, hvad er den konkrete plan? Men arbejdet med nedgravning er jo i gang og hvorfor grave nu, hvor en 
løsning på belysning ikke er fundet? Hvis dette er en her og nu spareløsning, så er der jo store ekstraomkostninger 
ved senere at skulle starte nyt arbejde med belysning og med nye opgravninger. Ved sammenligning til andre 
kommuner havde jeg gerne hørt det undersøgt hvad Furesø og Herlev har gjort? Her sættes – nær Kastebjergvej – 
i disse kommuner ny belysning op samtidig med nedgravningen. 
 
Mvh 
Erik Lyck  

De sidste to modeller inden for gadebelysning i Egebjerg. Måske får vi en tredje udgave i dette årti. Måske, hvem ve’... 
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Kunne du tænke dig at spille 

badminton?? 
 

Vi har fået flere timer i hallen og dermed ledige bane-
timer, bl.a. mandag aften, i den kommende sæson, der 
starter medio august; se www.egebjergsportsklub.dk 
under Badminton. 
 

Vi er primært en forening for motionister. Det årlige 
kontingent er kun 250 kr. for voksne. Vi spiller mest 
double for at udnytte hallen bedst muligt, men afviser 
ikke singlespillere, hvis vi har ledige baner. 
 

Man sørger selv for opsætning og nedtagning af net  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
og medvirker til at sikre, at vi efterlader hallen i pæn 
og aflåst stand. 
 

Har dette din interesse? 

SE på hjemmesiden, om der er en banetime, du 
kan bruge, 

FIND nogle venner at spille med, og 
SKRIV så til post@egebjergsportsklub.dk eller 

ring til 6017 1953. 
 

Så ordner vi resten hurtigt og enkelt. 

 
Bestyrelsen 

 


